
GUVERNUL ROMANIEI 

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI DAMBOVITA 

Privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul 
situatiilor de urgenta in anul 2015 

PREFECTUL JUDETULUI DAMBOVITA 

Avand in vedere prevederiJe: 

Legii or. 48112004 priviod protecfia civila, modific.ata ~i completata prin Legea or. 
212/2006; 

Legii or. 307/2006 priviod apararea impotriva ioceodiilor; 

Legea or. 340/2004, privind prefectul ~i institutia prefectului, modificata prin Ordonanta 
de Urgeota or. 179/2005; 

Ordinului ministrului afacerilor interne ~i al viceprim-ministrului, ministrul dezvoWirii 
regionale ~i administrafiei publice, or. 99/2.914/2013 privind pregatirea in domeniul 
situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutillor prefectului ~i a personalului cu funcfii 
de conducere ~i atributii in domeniul situafiilor de urgentll din administratia publicll 
locaHl, servicii descentralizate ~i deconcentrate, in perioada 2013-2016, cu modificllrile 
ulterioare; 

Ordinul ministrului administratiei ~i internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor 
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenfa, modificat ~i 
completat de Ordinul ministrului administratiei ~i internelor or. 786/2005; 

Ordinul Ministrului Administratiei ~i Internelor nr.89/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregatire ~i desfll~urare a activitlltii de 
prevenire a situatiilor de urgenta; 

Protocol privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgentll a copiilor, elevilor ~ i 

studentilor din invatamantul national preuniversitar ~i superior, incheiat intre Ministerul 
Afacerilor Interne ~i Ministerul Educatiei Nationale nr.62170/9647/2013; 

Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentll or. 
114/IG din 20.12.2014 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgentli a 
reprezentantilor institufiilor prefectului ~i a personalului cu functii de conducere ~ i 

atributii in domcniul situatiilor de urgenta din administratia publica locaHi, servicii 
descentralizate ~i dcconcentrate; 

in temeiul art.32 alin.(l) din Legea or. 340/2004, privind prefectul ~i institufia prefectului, 
modific.ata prin Ordooanta de Urgeota or. 179/2005, emit urmatorul : 



ORDIN 

Art.l Se aproba , Pianul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2015", 
conform anexei, care face parte integranta din acest ordin, avand urmatoarca structura: 

I. Baza legala 
ll. Obiectivele pregatirii in domeniul protectiei civile 
m. Organizarea pregatirii in domeniul protectiei civile 
IV. Planificarea pregatirii pe niveluri de competenta, structuri functionale ~i categorii de 
personal 
V. Graficul pa rticiparii Ia cursuri 
VI. Planificarea pregatirii in domcniul protecpei civile prin aplicatii, exercipi, concursuri de 
specialitate 
vn. Temele obligatorii privind pregatirea serviciilor publice voluntare ~i serviciilor private 
pentru situatii de urgenta 
vm. Evidenfa ~i evaluarea pregatirii 
IX. Asigurarea logistica ~i financiara 

Art.2 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, prin Secretariatul Tebnic 
Permanent, asigura transmiterea prezentului ordin persoanelor, structurilor ~i institupilor cu 
responsabilitati in domeniu. 
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